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Dá em -Saip8n 'trinta I ii japo eses
WASHINGTON, 18 (U. P.) --- AS FôRÇAS NORTE-AMERICANAS, QUE DESENIBARCARAM NA ILHA SAIPAN, NO GRUPO
DAS MARIANAS, COMPLETARÂM A OCUPAÇÃO DA CIDADE DE CHARAN-KANOA, DEPOIS DE VIOLENTOS ENCONTROS
DE RUA, DURANTE OS QUAIS FORAM INFLIGIDAS PESADAS BAIXAS AO INIM[GO. OUTROS DESPACHOS SA�IENTAM
QUE AS FôRÇAS NORTE-AMERICANAS JÁ ESTÃO COMBATENDO NA ZONA DOS PANTANOS, AO OESTE DA CIDADE.
INFORMAÇõES OFICIAIS DE WASHINGTON" POR OUTRA PARTE� INDICAM QUE A GUARNIÇÃO NIPôNICA DE SAIPAN

É CONSTITUIDA DE CERCA DE 30 MIL SOLDADOS.

Quase em "ponto morto"
ALGER, 18 (U. P.) - Os altos círculos franceses asseve

ram que as conversações do general De Gaulle, em Londres,
"chegaram a um quase completo ponto morto" em consequên
cia da impossibilidade de se chegar a um acôrdo básico. Nos
referidos círculos se opina que talvez não SB possa fazer nada

. durante todo êste mês, mais que depois, quando grande parte de
território francês estiver libertada, o próprio povo exigirá a

direção de De GauHe. É de importância considerável - dizem
os citados meios - a decisão dos governos da Holanda, Bél-

1 gica e outros países ocupados em reconhecer o Govêron Fran
cês de Libertação Nacional, como govêrrio provisório da.
França.
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Caíram sôbre os objetivoSIAvoluma-se o avanço sObre Cherburgo
.Wa�lüngton, 18 (U. P.) - Estima-se q�e.os ja�one�es.n8-1 Londres, 18 (U. P.) - A oés- redores de Rasoville a �ordéste n:ãos dos aliados. Entre os na-I

cessítarão de 14 meses para reparar as oficinas siderúrgicas te de Carentan, prossegue de! de Caen, e em Brettevílle. No zístas capturados. muitos se

de. Yawa�a, pois t�d�s as bombas das S�per-Fortalezas B-2H I forma cl� violen�a a luta, pois I
curS? d.es.sas lutas os brit�ni- queixa� ?-a falt� d� alimeI?-to

carram sobre o objetivo, que em parte nao era encoberto pela 'os alemaes enviando grandes I
cos infligiram pesadas baixas nestes últimos tres días, devido

neblina sôbre a qual voavam os aparelhos. O fogo anti-aéreo reforços p�ra não s�r�Il! cer�a- aos nazistas. O general Eíse- às dificuldades criadas pelos
inimigo foi intenso, porém, ineficaz. O artilheiro da retaguar- dos. N_os círculos oficiais alia- nhower por sua parte anunciou aliados às vias de comunica
da de uma das máquinas declarou que viu enormes labaredas, dos nao se fez nenhuma rere- a realizacão de novos avaneos cões nazistas. Entrementes as

ao passar seu avião sôbre o objetivo, não podendo porém pre- rência do to��l de nazistas en- em toda â frente, especíalmen- emissoras eixistas começam a

'Cisar se se tratava de incêndio ou da explosão de uma das enor- carregados da defesa da parte I te entre Tilly e Caumont, o que preparar a opinião pública do
mes bombas. Uma fonte autorizada, a propósito dêsse ataque, setentrional da península de indica que os alemães tiveram Reich para receber a notícia do

expressou: "Creio que essa lição foi tão séria e representa Contentin. ACI:edita-�e, contu- de efetuar outra retirada nesse. fim da resistência alemã em

um golpe tão rude na indústria de guerra do Japão, que lhe do, que os nazistas disponham setor. Considerável número de I Cherburgo, sôbre a qual os

fará perder a vontade de continuar a luta". de uns 100 mil soldados naque- nrsioneíros alemães está em
I
aliados estão avançando.

le' setor compreendido entre _ _ _.._ _._._ _ _._._ ' '.7 -. _-..-.w.._ .- - -.,.,......,... _ ....",..,.....

Rodam os tanques' "or elema de cadáveres Ch�rburgo, o s�l da Va�ognes e!-\ Iudenendêncía da Islêndlep �JJ a lmha que vai de Samt-Sau- J_

Com as Fôrças Americanas ao sul de Carentan, 18 - Vi0- veur a Carteret. Outros despa- 'l'HINGVELLIR, ISLÂNDIA, 18 (U. P.) - O PARLA.

lenta. batalha. pro.ssegue em todo êste
_ se:tor entre as fôrças ,chos acrescentam que Op nor- MEN,!,� ISLANDÊS; PROCLAJ\10U ONTEJ\I A IS�ÂNDIA'

amencanas e naztstas. As estradas estao lIteralmente cobertas te _ americanos atravessaram "REPUBLICA LIVRE INDEPENDENTE". 'fA:il'IBEM FOI
com cadáveres de soldados inimigos os quais são constante- pontes estabelecidas sôbre o DECLARADO QUE OS REPRESENTANTES ESTRANGEI
mente pisados. pelos grandes "tanks" americanos,_ que !lin- rio Douve e se encontram ago- ROS SERÃO BENVINDOS AO NOVO ESTADO.
çanl fogo continuamente com seus poderosos canhões. Cerca ra diante da localídade 'de Port

.-.-.-..------------.--...---•••••------.--.--.----..,.-------.-.-----.------......--.....--.......-------........

ue 500 m?rtos alemães es.tão empilhados ao _lado das �stradas, bail na costa ocidental da pe- �s tá ressentido o oral. De Oeulleonde as forças SS e as unidades de paraquedistas alemaes luta- nínsula da Contentin. Nas pro- Argel, -U.P- O general De GaulJe falou o c s Ero.n ces es , em Arçel,
'anl fanàticamente durante dois dias consecutivos. ximidades da localidade de La demanstranrlo cert o ressentimento pelo foto do o seu govêrno não

Haye du Puits que se encontra j e, sido reconhecida pelos Estados-Unidos e peja Inglaterra O chefe

fUZI'l ern punho 1. em poder dos aliados as fôrças dos francheo livres destacou que a França está, ma's u rn o vez, di

norte-americanas destruíram ante de grandes sacrifícios, sem s'er cc rnp ree.nd ido pele-s outros De
Gaulle acrescentou que a gigantes�a coligaçõo das fôrças de libercade

Salvador, 18 (C. M.) � O soldado da Fôrça Policial da diversos contingentes Inímigo.s. está diante da fase suprema da guerra, já se percebendo a vitória
Bahia, Mísael Azevedo da Silva, saiu do posto de guarda no

IAinda de parte oficial aliada se sôbre o inimigo comurr..
.

Palácio Rio Branco e dirigiu-se à casa de sua mulher, de quem 'reveíou que as fôrcas brítãní-
€s>tava separado. Com o fuzil que levara consigo atirou contralcas ao sudéste de Caen avança- Mont'!omery prepara um nolpea esposa e um cunhado, matando-os, e também contra a sogra, I ram até a linha ao longo do!; 6
ferindo-a. Foi, depois, à residência de uma cunhada, contra a rio Vire e do canal Taut depois Londres, 18 (U. P.) - Ao que já agora depreende age·
qual disparou quatro vezes o fuzil, não atingindo-a, porém. Ú de vencer tenaz resistência I neral Montgomery, que comanda as fôrças de terra britânicas
marido desta conseguiu desarmar o soldado, que foi preso. oposta pelos nazistas. Os s?lda-I n.a cost.a da inva�ão, prepara-se realmente para a grande ofen-

_' ..J � ,

dos de Montgomery repeliram i siva aliada, part.ída da regrao normanda. Enquanto esses pre-

Tropas de Porto RICO na ltalla ,tamb�� .todos os contra-ata- parativos s; coordenam, as fôrças aliadas continuam, através

I 18 (U P) F· f" I t
'

I d
. ques immigos lancados nos ar- das ocupaçoes e batalhas esporádicas de ."tanks", a sondar os

Arge ..
- 01 o I'Cla men e reve a o que uma �

,

.

.

t d bé d r h
.. .

unidade de inf'antacía de Porto Rico _ o primeiro país latino- "" -;;_....
- •••••w.-_J' -�-J"......._...... provavels pon os e eIS a m a mlmlga.

americano em serviço ativo no teatro de guerra do Meditar- �ao batidos os I

A
.

-, n
·

J 'N
A

d·.râmeo - chegou ao norte da África em fins do inverno e ago- Japoneses I VISI a o rei orge a orman 18
ra já está com seu treino de campanha concluido. Os soldados I Kandy, 19 (D. PJ - As f'ôr- ,

portoriquenhos estiveram na manobra da famosa Escola �i- ças britânicas, ocuparam Khu-

litar de Chanzy, nas proximidades de Orã, por onde passaram zama, a, 6 kms. ao sul de Veze- Londres, 18 (U. P.) - O soberano britânico esteve VISl

todas as tropas de oombate no teatro do Mediterrâneo. No 'ma, depois de reparar uma tando a costa de invasão. As mais recentes informações índí

momento, as tropas de Porto Rico estão participando na ofen- ponte demolida, pela qual pas- cam que o rei Jorge Sexto viajou a bordo do cruzador "Aretu

srva aliada '110 território italiano. saram seus tanques. Foi ainda sa" que foi escoltado por destróieres. Acompanharam o sobe-

capturada pelos britânicos a rano inglês em suas viagens à França o almirante Cun-,

Novo racionamento de carne aldeia de �ibima, no c�minho ningham, Ramsay, Laycock e Lascelles. Revelou-se ainda que
,

.
de Jassamí, onde, anteríorrnen- o rei esteve na frente de Caen, onde se encontra o general

NOVA IORQUE, 18 :.(U. P.) ---= O Departamento de Agn- te, se comunicou que os [apo- Montgomery, tendo tido a oportunidade de observar tremendo
cultura do� Es�ad,os Ul1ldo� an��clOu qu_e os suprimentos .d8 neses concentravam algumas canhoneio das posições nazistas pelas baterías aliadas .

carne destmados a população CIVIl poderao �ofr�r ��vo racio- fôrças. Por outro lado, a posí
namento dentro em pouco a menos que a distribuição e os ção dos britânicos na estrada
"stocks" experimentem me�horia. A nota daqu�le departa- de Kohima-Imphal melhorou,
ll1einto assmala que os suprnuentos de carne destmados aos pois os britânicos ocupam ago
dvís serão "grandes" de julho a setembro, mas friza que os ra terrenos que dominam am
mesmos declinarão em quantidade e qualidade com a queda pe- bos os lados da referida es
riódica da produção e o aumento das compras por elementos trada.
não civís".

De

A luta na ilha d' Elba
Argel, 19 ·u.p· As fôrças francesas do general De Tassigny já

estão combatendo na central da ilha de Elba. situada entre a Córse.
ga e o litoral ito,liano. As fôrças aéreas aliadas, auxiliando as opera
ções de terra. atacaram as baterias nazistas no monte Orello, na

costa setentrional da ilho de Elba. Outras esquadrilhas aliados estão
em açõo sôbre o estreito de Piombino, afim-de evitar a fuga da
guarnição nazista de Elba para a costa italiana.Mais 3 aviadores

Enterrados no sal até o pescoço � fUL��!��f8 (U. P.) _ o Mi- Môvaô-lii-iIií-e
........

·r·evêiaéao
....

Tiiifre·ssloôiiite
NATAL, 18 (E.) - Os salineiros norte-riograndenses en- nistério da Aviação comunica Rio, 18 (A. N.) ---;- O dr. Almir Madeira, membro da Aca-

contrram-se em face de, uma das mais tremendas crises que já que de acôrdo com informações demia de Medicina, justificwndo uma moção de louvor ao CD

afligiram à indústria salillleira deste Esrtado. Acham-se arma- recebidas da Suiça, três oficiais mandante Ernâni do Amaral Peixoto, interventor do Estado do

zenadas, nas salinas potiguares, nada meno do que um milhão da R. A. F. e da aviacâo aliada Rio, por haver sua senhoria adotado medidas restritivas ao

de toneladas de sal, em consequência das dificuldades de ex- foram fuzilados)pelos alemães uso do álcool, naquela unidade brasileira, moção que foi unâ

'portação, as quais perduram já há anos, não se tra:tando de em Stalagruft, além dos 47 I nimemente aprovada pelos membros da academia, fez impres
excessos, pois a produção é controlada pelo Instituto do Sal. anunciados anteriormente. Ele- sionante revelação, baseada em recentes estatísticas. Segund�
A causa do gramde acúmulo de sal é a absoluta impossibilidade va-se assim a 50 o total de avia- aquele ilustre médico, dos homicídios no Brasil, 90% são pra ....

de embarques. Tal situação está acarretando séria crise finan- dores aliados mortos da mesma ticados por indivíduos que se dão à prática do alcoolismo, sen-
ceira <rntre bs salineircs. Imaneira. do que 40 fi, quando assassinam, estão sob a ação do álcool.
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Nova Iorque, junho - (In- para o serviço nos distantes

ter-Americana) - Foí-um ver- teatros de guerra.
dadeiro milagre o que realizou Êsse notável êxito e as ope-
o Comando de Transportes Aé- rações paralelas do Comando
reos, que recentemente come- de Transportes Aéreos da Ma
morou o seu terceiro aniversá- rinha depõem muito favora
rio. Sucedendo o antigo F'er- velmente não SÓ,. com relação
rying Command, o Comando ao pessoal das fôrças armadas,
de Transportes Aéreos, que no mas também à Indispensável
seu início contava apenas com contribuição das companhias
dois oficiais e um auxiliar, de navegação . aérea do país.
transformou-se rápidamente Cedendo espontaneamente seus

numa poderosa unidade, atual- avioes, seus mecarucos, pilo
mente com mais de 100.000 tos, instalações de terra, e

oficiais e soldados. Somente técnicos em geral, essas em

no ano passado foram realiza- presas contribuíram de ma

das mais de 2.100.000 horas de neira sígnttícacíva para o brí
vôo. O total de passageiros lhante êxito alcançado. Desde
transportados, por milha de as regiões frigidas das Aleutas Ivôo, representa o equivalente e da Islandía ao deserto afri
ao transporte de 1.000.000 te can e às "jungles" dos Mares
homens de Los Angeles a do Sul, o Comando de Trans-
Seattle. Ainda recentemente, portes Aéreos tem auxiliado Ora'din evita desastres ferroviários'só seus transportes aéreos eu- imensamente a apressar a. vl-
tregaram num teatro de opera- tória das Nações Unidas. A ,

ções 340 toneladas de muni- coragem, a tenacidade, a ínte- Washington- - (Inter-Americana) - Serão feitas várias.

ções e abastecimentos. Além ligência e a técnica dos que conferências sôbre o uso do rádio para evitar desastres nas es

disso, os pilotos e Ias aviado- trabalham no Comando de tradas de ferro, patrocinadas pela Comissão de Comércio Inter-'
ras do comando, no ano pas- Transportes Aéreos merecem Estadual. Anunciou-se, igualmente, que a Comissão Federal de'

sado, entregaram em seguran- a gratidão do país e de todas Comunicações foi autorizada a construir nove estações expe-'
ça 99,7 % dos aviões aceitos as Nações Unidas. rimentais de rádio, para uso das estradas de ferro de Baltíme-:

re, Ohio e Burlington.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,01)
Semestre c-s 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não publi
caâos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem·se: uma na Rua Fernan

do Machado, com 4 quartos, 2 sa

las, c6pa cozinha, terreno plano,
medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,00
Tres na Rua Uruguay, de modeí

ra. todas alugadas. terreno plano,
medindo IOx58 por Cr$ 20.000,00;
Urna em Coqueiros, com 3 quar.

tos, cozinha, sala, dispensa, bôo
água, medindo o terreno 3Oxl2xl,5
por Cr$ 12.000,00.
Uma na rua Almirante Alvim

com 2 quartos, sala, dispensa, va:
ronda etc .. terreno com 26x45 por
Cr$ 20.000,00.
Uma na Praga da Bandeira, com

dois pavimentos,3 quartos, banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.
Uma na rua Frei Caneca, recen

construido com 3 quartos, etc.
Preço 32.000,,00 cruzeiros.
Uma na rua Oswaldo Cruz [Es

treito) 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000,00.
Uma na rua Bocaiuva, com todo

conforto (duas residencias) por Cr$
70.000,00.
Uma na rua General Bittencourt

por 35 000 cruzeiros.
Uma na rua Visconde de Ouro

Preto por 22.000 cruzeiros.
Uma em Coqueiros, 6tima resí

dência. na praia, por 15.000 cru

zeiros,
Uma no Estreito, com 2 quartos

etc. por 7 .000;00 cruzeiros.
Uma na rua Major Costa, recern

construido por 45.000,00 cruzeiros.
TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trom·

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem. 10x32 por Cr$ 7.500,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 3Ox50 por 24.000,00
cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim.

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Comboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.
Um 6timo lote em João Pess<la.

Pom anibus à frente. Cr$ 10.000,0.0
Um na rua Frei Caneca com

13x40 mts. Preço 8.000,00,

CHACARAS
Uma em Barreiros com 63.000

mts2. 30.000,00,
Informações com A, L. ALVES.

Rua Deodoro 35.

Vende se
1 máquina in-

-

glesa de tríplice
expansão. de 180 HP norni
nais; 1 caldeira regime 7 qui
los de pressão; 1 bomba de
duplo efeito de 4"; 1 cuba de
cobre, Tratar com A. L. Alves.

Rua Deodoro. 35.

Sapatos para· Senhoras

PAGUE AO RECEBER A ENCOMENDA

SENSACIONAL oferta de propaganda ãa

nossa seção de relógios. Enviamos para qual
quer cidade do interior do Brasil, os relógios
abaixo anunciados, para pagamento ao Agente
do Correio na ocasião da entrega. Faça o seu

pedido HOJE MESMO.

_ A serviço do interior -

Caixa Postal, 206-A - SÃO PAU L O
END. TELEGR.: INTERVENDAS

AVIADORES BRASILEIROS - Uma esquadrilha
de aviões de combates, tripulada por pessoal brasileiro,
jazendo manobras sôbre uma base aérea dos Estados
Unidos. Os aviadores brasileiros jormam parte de uma

secção que partirá em breve para as jrentes de combate.
Atualmente êles estão terminando sua preparação, com

instrutores norte-americanos que se distinguiram por
seus jeitos em lutas nos céus da Europa. (Foto da Inter-
American«) .

Aproveitem os preços vantajosos!
Os mais modernos modelos!
Tudo não vai além de Cr$ 50,00!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

V-o 15

l

REF. 92 - Relógio de
bolso. Niquei croma

do. Fabricação Suiça.
Mostrador Branco.
Com ponteiro de se

gundos preço Cr$65,00
Sem ponteiro de se

gundos Cr$50,OO.

REF. 93 - Relógio de

pulso, suíço, mostra

dores variados e di
versos m o de I os.

Preço: Cr$ 65,00.

/

REF. 94 - Reló�io de

pulso. Marca Suiça.
Cromado. Mostra
dores modernos e

variados. Modelo
chato. P r e ç o :

Cr$ 150,00.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Raa Conselheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642

Entrera a domicili.

...

REF. 95 - Relógio
de pulso. Cromado.
Mostradores va

riados. Ponteiros
luminosos. Tipos
diversos. Com

ponteiro central.
Preço: Cr$160,00
e Cr$ 180,00.

REF. 96 - Relógio
de pulso para se

nhoras. Mostrador
moderno. Fabrica
ção Suiça. Pulsei
ra de Couro. Pre
ço: CrS 95,00.

ENVIAMOS CATALOGOS. Faça o seu pedido com

urgência pelo Serviço de Reembólso Postal da

DISTRIBUIDORA COMERCIAL

\

','

\,

.�i '

Fabrican te e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnoj-íns e aviamentos

para alfai':ltes. que recebe diretamente das
melhores fábricas. A Casa orA CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuorem suas. compras. MATRIZ em Florianópolis. - FILIAIS em Blurnenou e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decorre hoje o aniver�ário da
. -sxrno. sra. Helena. B. Borba, dedi
cada professora normalista e es

pôsc do sr. Patrício Borba, pro
prieto rio do conhecido Bar Ori
,ente,

Faz anos hoje o sr, Válter Won.
.derley, figura de destaque em

.nosso meio esportivo.

GRATIS! peça este livrO!

DOENÇAS DO, GADO
E REMÉDIOS

D"AlTA"IHIOe "DIVU16ACÃO

�.,�
1:NVlE UM CRUZEIRO EM SÊlQS PARA O PORTE POSTA[

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C-POSTAI.J" ,JABOTlCAJilAI- E�T,s.PAUlO

Prelftlgla o Govêrno fi ai

·�la88e8 armadas, - o. ser'.
tlm "q.lata - (lOJa.l.ta". (L
-'I). W.).

�� I/) 4!1II'0_:;;-.�l tJ'�P E R f E IT OI

;1;) �V�
'Produto científico paro embelezar os seios
HOlIDO Vivos n.· I para os ....íos pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos .

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.. .,ea<h _ Florianopolis na. Fllrmac;a. Moderna,
Rauliveira " da Fil - Em Blumenau: Farmacia.
Sanita. e Odio - Em ltajai: Parmacia Santa
'l'er••inha.

Festa de S_ Luiz e S_ João Batista

SONO
INVENCIVEL

Você jantou, e bem. Ótimo. Tinha
decidido fazer um serão no trabalho,
ou ir a uma festa, ao teatro, mas eis

que o assalta urna sonolência contra

a qual luta em vão. Péssimo! �sto
é sinal de indigestão por hiperacidez
no estômago. Não tardarão peiores
sintomas: azia, náuseas, flatulência.
Não espere mais. Tome Magnésia
Bisurada, que corrigirá prontamen-
,te o excesso de acidez e promoverá
uma digestão fácil e perfeita. A�im,
você poderá trabalhar ou diver
tir-se sem impedimento.

Importónte empresa deseja am

pliar seu quadro de representantes
:>m todo o paiz, nas capitais e

í

n

terior dos Estados. Ramo de neqô
eio 'fácil e distinto, podendo ser

exercido ses; prejuízo de outras
'ccupoções . Escrever para a Caixa
Postal 231 -. Rio de Janeiro.

Sêlo de guerra
Rio,' J6 (A. N.) - Já está

pronto, o "Selo de 'Guerra",
que custará dois cruzeiros e é
de côr azuL Dentro em pouco I

estará em circulação, Suas ca

racterísticas são: no' centro
o "V" da vitória. Em cima a

expressão "Brasil" e, em baí
xo, as palavras; "Selo de Ouer- ,

ra pró-Vitória".

Reina grande espectativa popular, em t ôr rio da notícia das grcn·

r
o sr. Protásio Leal, tabelião do des festas de S. Luiz e S. João Batista. a ""aJizarem·se nos dias 21, 22.Registro Civil. faz anos hOJ' e, 23, 24 e 25. na Pedra Grande, diante da Capela de Nossa Senhora de

Lurdes e S. 'Luiz, e patrocinadas pelo sr. Celso Romos e exma. espêsa. ...........� - - - - - - - -W��......- ............--------..-..flH'I"lt! 1111nJO< h.,jtl: ����-

d d d S h J
'

d
Le�:ku�di�ors�:�erLe��;��a Jed.! O,.."..,..,..---t----d

..........

-d--:-O;t;;-;;;i.;;�;-
L__• O «Rio IJujao» �:��s ae eHOs�ita�n ;� I�!�:da:!

dAelmoeli.l�Vael. t:JOo;rge e Dalcema Teresa

I
san o O· ·la �.lonte (assino Entrou no dia 14 .no porto da

. Rio, procedente de Buenos Aires, EDITAL DE FORNECIMENTOsrltas. Beatriz Vieira, Zulmira Vaticano, 17 (U. P.) A o navio argentino "Rio Lujan".
Bernardes, Zulma Soares, Olga da Sta. Juliana de Santa Sé anuncia que os te- A bordo do "Rio Lujan" viaja- De ordem da Mesa Administra-
Costa :lVfourão, Oiindina Silva e F I-V· souros artísticos da abadia de ram sete passageiros p�ra aquela tiva da Irmandade do Senhor
Gema Nappi; 'a coniert, .rgem Monte Cassino serão retirados capital e dois para Santos. Entre Jesús dos Passos e Hospital de

.

srs. Herc:ílio; Targino da Silva e Era da célebre família dos Fal- os que desernbe.roororn no Rio es- Caridade, desta Capital. previno
JVIanoel Born da Silva; conieri e ncsceu em Florença, no do histórico Castelo-San Ange- tco os desenhistas argentinos An aos interessados que, até o dia 20
jovem Omi Machado de Sousa' ano 1270. Aleixo, um dos sete so.n- lo, onde estão guardados, Os dré Roberto Gomes e Lorenzo Mol- deste mês, às 12 horas. receberá
menina Márcia Gomes; 'tos fundadores da Ordem dos Ser- alemães trouxeram êsses valo- las, de "Crítica", que vão atuar esta Irmandade e Hospital, na sua
meninos Fernão d'Eça Neves e vitas e seu parente, soube daspe r- res para Roma, inclusive está- na imprensa caricca Secretaria, propostas, em cartas

.:Hercílio ll/Lendes. tar na menina, desde os seus pri- Trouxe também o "Rio Lujan" fechadas. de todos os artigos neces

meiros anos. um ardente amo; de tuas, livros raros e quadros, e grande carregamento de frutas ar- sários ao seu consuma, durante o

Deus Com 15 anos de idade re- os passaraln para as mãos do gentinas e três cavalos de corrida, semestre de julho a dezembro do
solveu dedicar se exclusivamente Vaticano. Um porta-voz da o "T;gris"· adquirido pelos drs. corrente ano, Os proponentes po
ao se rv ioo de Deus, Das mãos de Santa-Sé declinou falar sôbre Augusto de Gregorio e Ricardo derão obter informações de todos
s , Felip; Benicio recebeu o véu e

'f lt de ala b;" � Jafé, e que vai disputar o "Gran' os artigos a que se refere êste
o hábito das Servas de Maria. Mas a possível a" a e � guns o (,,-: de Premio Brasil", e duas pot ron- edital. no Hospital.
até a mort.e de sua mãe - o pai tos, alegando que so os mon}es cas adquiridas pelo conde Mata- Consistório em Florianópolis, 6
já estava morto - vivia em sua beneditinos poderiam verifi-j razzo e que vão ser desembarcadas de junho de 1944.
casa observando a regra que s, cá la no porto de Santos. JULIO PEREIRA VIEIRA,
Felipe lhe dera. Tendo (J mãe Io,-

-.
JitOtHt _............ Secretário

lecido. Juliana transferiu se com r_-� .••-_-....-.-.-..-.-.._v REPRESENTANTES
um grupo de virgens para uma

co.se nova. fundando a congrega
ção das «Irmãs da Terceira Or
dem dos Servitas". A n.ova asso'

cicçfío religiosa, cuja primeira au -

periora era. Juliana, destinava-se
ao serviço dos doentes e outras
obras de caridade. Para poder mais
facilmente desempenhar os servi,
ços que requeriàm os doentes. en

curtaram 0'1 rnonqc.s do hábito. o

que deu erigem à denominação de
«Mantelatas}" nome usados pelo

.4l avan<o apreciável povo Tendo durante 35 anos d.ir i-

L d 16 CU P gido a ordem e levado uma vidaon res, ) O f'"S. Q G
',' da mais severa morti icação, c o ru

Uplemo , '. Aliado anun- Juliana numa gróvíssima doença.,

� ..eia que as fôrças aliadas avan-Icom paciência angêlica" supcrtou
'çaran1 apreciavelmente nas' as d ôr ea e sofrimentos, custando
zonas de Mont.eburgo e Quine- lhe, pO,rém. muití8simc:' ter q�e

·
.

. _ renuncIar à S, Comunhao que naovílle, na direção de Valognes- podia receber par cauga dos vôrrrí-
'Cherburgo. Acrescentou que tos constantes. Mas, antes da
também na frente de Gaumont morte, Jesúa-Hôstfc consolou-a mi- Washington -

. (Inter-Ame-
·

foi realizado firme avanço de �agrosamente. Morreu aos 19' de ricana) - Segundo declarou o

P O U 01 -O3 . A Junho de 1341. sr .. J. G. Harbord, na. reunião r 11 ra " o"a�akms. a despeito da resistên- ._______ li li li \I
· cia inimiga para interceptar

-_.�--_..._' - anual dos revendedores de rá- Senhorjta, com diploma de
I 'Sua marcha, Diz mais o Supre- I' dia, as fábricas americanas cornplementarista e dactilógrafa
mo Q. G. que o marechal Rorn- ALVARO RAMOS produziram mais de150 ?OVOS oferece-se para empregada d�
mel lançou à luta nas áreas de tipo.s de válvulas electromcas e

I
casa comercial ou escritório,

.. CIRURGIÃO-DENTISTA "

de 300 aparelhos paraCaen, Tilly e Sur-Seulles três cerca" Informações na Gerência do
.d.' I uso militar, com aperfeiçoa- «Estado".· ívísões "panzer" especial- Rua Vitor Meire es, 18

mentos técnicos não consegui- "-- _mente treinadas, estando em

desenvolvimento nessas zonas
[dos antes da guerra,

intensas.
Londres, 16 (U, P.) - No

tícias difundidas pela D, N. R,
revelam que as fôrças norte-'
americanas conquistaram duas
localidades nas proximidades
de Saint-Mere Église. situada::;
:no setor oriental da pení,nsula
'de Cherburgo.

Estabilidade das
construvães
Washington - (Inter-Ame

ricana) -'- O sr, E r i c A.
A prisão de ventre é um gr ande mal, perturba o tuncio- [Johnston, Presidente da Câ
na�ento geral do organismo. Portanto, quem usar Fideine Imara Americana de Comércio,
Bergamo, adquirirá um grande bem: - o fígado volta à lembrou ao Congresso a neces-

sua função normal. o estômágo, os intestinos, todos' os sidade de tomar medidas para
órgãos ganharão I�quilíbrio salutar. Tratamento inqicado estimular o reinício das cons-

na icterícia, Deparece por completo a) auto-intoxicação. truções públicas, estaduais e

Em sua farmácia, ou Cx. Postal. I 861 municipais, depois da guerra,
SÃO PAULO 'liA Comissão de Planejamento

...........__ _ _-_..-_-.- _- _-_ _..- -.-..-.. - .-.. Econômico para o após guer-

---jos'-"So-fredôies� PB!ad-:studar T�n�r�i!6�9°}) _ O Su- 2�taf�����;��r�c��r;i;!�Ora. L. GALHARDO-Ex- O,S 10 lOS premo Q, G. Aliado comuni- do govêrno, a-fim-de se conse-
:médica do Centro Espírita cou q�e, .a desp�i�o .�as chuv�s guir a estabilidade das cons-
Luz, Caridade e Amor, co· Rio, 16 (A. N.) - O minis- e da �lI:lltada �lslbllldad� so- truções". O sr. Johnston solici-
lnunica a mudança do seu tro interino da Agricultura co- bre vanas I!aItes da FIança, tau providências para a recon
'Consultório para a Rua Bue· municou ao presidente da R8- d;lfante, o dia ,de ontem,

,

as versão da indústria de constru
nos Aires, 220 - 1" andar, pública que vai partir para os forças !lere�s aliadas ,reallza- cão para fins civis.
RIo de Janeiro, onde passa a sertões do Mato Grosso uma ex .. rami tres mll voos, mUltas dos .'.-....;;.-----,-------- Romance, Poesia, Religião, Aviação,

.

Ih b es

I
Matemática, Física, Química, Geo·-oferecer os seus préstimos, pedição cientifica daquele M�- quais por apare os com as

NILTON AMORIM e logia, Mineralogia, Engenharia ci-Escreva- detalhadamente·- nistério com objetivos de r6;;t- na Normândia.
SENHORA vil, militar e naval, Carpintaria,

nome, idad'e, endereço e en· lizar' estudos etnográficos dos O'"
..

di-s
....

c
....

u·;-;;-
..

;;;;_·
....--......-..-.....

Desenho, Saneamento, 4VIetalurgia,

ppeolsOtPae. selado para a res- índios que vivem às margens
luxuosa ed •.ca-o

pal'ticipClrct a seus parentes e Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo-
pessôas de suas relações o tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri-

d 'p
,

t' d I nascimento de seu filho cultura, Veterinária. Contabilidade,".__,._............__ -_-.._.-....-_-__....._............ O no aragual, par ln o, eUl Lisboa, 17 (C. M.) - O pre-
A Dicionários, etc. etc.familiã real belga seguida, para outros pontos sidente Getúlio Vargas enviou NILTON-ANTÔNIO.
Londres, 16 (U. P.) - O go- naquele Estado, onde vivem a dez confrades da Academia

'Vêrno belga, que funciona várias tribos em estado abso- Portuguesa de Letras um

aquí, anunciou que os alemães lutamente primitivo. Aí, ser1.J exemplar de luxuosa' edição do
separaram a família real da elas filmadas em todos os sew:; seu discurso de posse na Aca
Bélgica. Três príncipes foram aspectos e hábitos, ao 111eS111,) demia Brasileira de Letras. A
conduzidos para um ponto da ten�po que gravarão suas V')- Academia de Lisboa registrou
'Turíngia, enquanto que o rei zes, seus cantos e rumores das a oferta e a imprensa portu
Leopoldo foi levado para a Ba- selvas, reali71ando, assim, com- guesa refere-se eld,giosamente
vária.

_, ; : 'ti[ I pleta documentação. ao facto.

Bastam algumas destas
gotas em cada narinaI
Acalmam a irritação, des
prendem a, mucosidade,

VICK re�uzem a ínflamaçãê,
deixam V.S. respirar! ..

VA-TRO-NOL
Equipamento
de 'rádio

CASA MISCELANÉA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos
Rua Trajano , 12.

RENNER

3 v.-3

TRAJES
PARA INVERNO de Cr$ 390,00 a 480.
CAPAS:
GABARDINES de
COLEGIAIS
MILITARES
PANTUFAS
PULLOVERS
COSTUMES
SAPATOS
AGÊNCIA:

o-s 430,00 a 465.
Cr$ 140.00 a 170.
Cr$ 320,00
Cr$ 29,00

de Cr$ 58,00
de Cr$ 390,00 a 480.
de Cr$ 50,00 a 255.

PEDRO SOARES . - 9

FIDEINE BERGAMO

LIVROS i

i@--�;.I
_

�.

�q.:'
O.L.ROSA

! �UA DEODOAO,33
fl.OI2IIlI1ÓPOLlS

NOVOS e
USADOS

I COMPRA e

VENDE
•

Idi(o)mas por·
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

As Iln�oridades respO)lsáveia pela
fiel execução das Estatísticas MilI·
tares podem exigir, sempre que bOIll'
ver dúvida quanto à veracidade dt
qualquer informação, que cada t.·
fOfm�mte prove o qUe decllt.rotl_ �
mÁ-fé ('on"tihlp {'dml!' t'ontrll " II"

. >tllranca nadou .. !. (O. E. IA.).

Procura colocação
Rapaz recentemente nesta Capi

tal, com prática em serviços de
escritório e aproximado conheci
mento de contabilidade, fornecendo
referências que se fizerem mister,
pleiteia colocação.
Pedir .informações e dor ofertas

por escrito à "SKILLED", nestel

Redação. _

3 v.·Z

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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20Q,o()
39,oG
13,00
50,00
90,00
15,OG

PÉLES
Artig'os para senhoras

Boléros de péle desde "
.

Renards Alaskas à .

J..lartas, par .

Renards Isabél _ .

Argentês finíssimas á .

Capas e casacos de 'lontra, BLEU, Ar-
gentê, Vísouéte, etc. por preços es

tupeaâaiaentes barates.

c.,.$
275,00
390,00
175,::)0
790,00

1.590,00

CAItIA E JANELAS
EDREDONS de seda, duplos, feito á
mão, á 375,00

Linho belga p/lençóes, largura, 2,30
metro . _ _ _ . . . 185,00.

Filet á mão, metro _ _ . .
. . 26,00

Stores superiores á 16,00
'-'ecidos para cortinas, linda padre-
nagem, metro 8,70

"

Artigos para homens
Capas de gabardine, pura lã á
Capas de chantung, duplas á .

Alta novidade em capas de chantung
encorpado, tipo gabardine á .....

Finíssimas cãpas de gabardine, iguais
as vendidas na praça a 500,00
por , .

Sobretudos de córte elegante e supe-
ríor qualidade á

.

Sweters algodão á
.

Sweters pura lã á
.

Sweters pura lã cl mangas compridas
á

..

Casemiras de lã, corte (gde. pechim-
cha) .

CASEMIRAS FINAS, recebemos o

.
que há de mais moderno .

260,00
245,00

375,00

345,00

375,0)
14,00
40,00

59,00

125,00

8mirna 2,OOx3,OO 870,o�

Oriental 1,20x1,80 255,00

Bagdad 2,OOx3,OO 1.080,00,

Temos ainda 1 CHIRAZ legítimo,
2x3, fabricado no Marrocos Fran-

cês, pGr . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.900,oO!

.-lPAR:ELH@ DE .JANTAR., f:.HÁ E
CXF}: (Ingleses) ainâa temes ?l

guns, por preços coaviâatíves.

SJ3DAS
Kimonos, acolchoados á .

Jogos de Jersey á .. _ .. _ .

Calças de Jersey á .. _ _
.

Camisolas finíssimas á .

ASTRAKAN SEDA métro .

:Blusas de seda á .

Seâas em metro, só temos em quali-
dade naturat, por preços realmente
baratos !

95,08
135,03

200,ort

235,00
135,00
35,0&

39,0@

50,oQ

175,00

395,00

490,00

..

Impulsionar do a mar(h� .qa Si.a SENSA('O �AL
'h'..;

e VITORIO-SA UQUIDA(AO, «m o � acrís.Cilro

das RECEW -Y1Nr AS �,.OVII}:ADES �DE ESJA{ÃO e

�. ahlda cem lima MAIO� BAIXA' OE PREÇOS LÃS
Manteaux de pura lã, tipo reclame á
Manteaux de superior qualidade, á ..

Manteaux com forro seda, últimos
modêlos á .

Idem, idem em lãs lisas, confeção
finíssima á _ _ .

TailIeurs de pura lã á __ .

Blusas de pura lã desde .

A MODELAR
se ufana do êxito obtido, ao mesmo tenpo

que manifEsta o quanto lhe é sinCêJilm:ente

grato o fáto de re:presan-.taJ essa sua liqu!th�ãO
um I)�(IDIDO E RIAl FAUTOR � ECONOMIA

para a P.o'PUL.AÇÃO no.RIAHllPOUTANI, i quelll
TA·NIAS ArE�H�()n D.ÉVE !

Vasaquinbos para meninas
e meninos!

Capinhas colegiais
e sobremdosínhos.

Legítimos PaoDeuuI franceses

Cengeleuns e passadeiras
de Congeleum !

'.rAPE'FES

Cruzeiro O,50xl,OO

O,60xl,28
" 1,2h1,8t>

1,60x2,30

2,OOx3,OO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A história
o Big-Ben
S .. Paulo (Por P. Xisto, ta

\)1oso comentarista brasileirc

.Jllundialmente conhecido, ex

clusi vo do CEC para o. "Esta'
" do ") - Todo o mundo conhece
o Big Ben, o enorme relógio
do Palácio de Westminster,
cujo badalar é irradiado mui-

. tas vezes por dia pela BBC de
Londres. Pouca gente entre

tanto, con hece a sua história.
Há cem anos, quando o Parla-
monto Britânico estava sendo
,·construido, foi preciso resol
ver a _questão do relógio, pois
que do projeto do magestoso
,'6difíciO constava uma alta
torre destinada a êsse fim. Em

I1884, o Parlamento autorizou
·0 arquiteto a entrar em enten
.dínrent os com os relojoeiros,
�para obter desenhos e proje
tos de um relógio apropriado.
As esperanças dos londrtnos,
"do povo inglês, dos membros
-do Parlamento, tudo fez com

-que-. se criasse uma verdadeira
lenda sôbre o relógio que não
havia ainda sido fabricado.
Decidiu-se então pela concor

rência, e o Parlamento autorí
zou o astronomo real, proí'es-
.sor George Airy a estipular
«oondtções, estudar desenhos p

aprovar o melhor. Com o aLl

xílio de um advogado, relo
joeiro amador o professor
Airy executou um desenho que
-enviou a um fabricante de
.cronometros de nome Dent, o

\ qual iniciou a sua fabricação.
Entretanto um ano depois
'morria Dent, ficando a tarefa
a cargo do seu filho relojoeiro
.também. E tinalmente em

1854, foi o relógio entregue,
que entretanto não ponde ser

\
- colocado na torre da casa do
Parlamento por não haver
.ainda sido concluída,

CASA MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A
"Victor, Vávulas e Dsiccs.
Rua Trajano , 12.

Ilontevidéu servida
pelos «Glippers»

_m1)1;C�-
A DIVINA ARTE AO ALCANCE DE TODOS

TUDO POR CORRESPONDÊNCIA

'Reserva de mica
Washington - (Inter-Ame

ricana) - A-pesar-da crescen

te produção o suprimento de
mica continua a ser um grande
problema para os Estados Uni-
dos.

'

Os Incessantes pedidos do
�ército e da armada de instru
mentos eletrônicos absorvem
todas as reservas. Só 1070 da
mica de que necessita a indús
tria norte-americana é produ
zida nos Estados Unidos. O res

tante vem do Brasil. Como pre
caução contra futura escassez,
o govêrno norte-americano en

viou técnicos para as provaveís
áreas latino-americanas, a-fim
de intensificar a sua produção.
Quando a mica ainda era co

nhecida pelo nome de "cola de
peixe", o seu emprego já era

abundante, a-pesar-da baixa
qualidade desse produto. Hoje,
porém, os fabricantes de ins
trumentos eletrônicos só em

pregam a mica da melhor qua
lrdade possível.

Resfriados
da,Crlançasl

Fríccíone este agradável unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

maneiras directas.

«Salão ameriC8nO({
Recentemente inetelad?

nesta capital, para ondu
lação permanente, equi

pado com todo conforto,
já e,stá funcionando o

I" SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, rr . 2 (ao lado
do ,IBelo Horizon te").

Preces módicos e

serviço garantido

Desde o dia 16 que Monte-
"vidéu novamente, está incluida

.

no serviço regular da Pau
American Aíways, cujos "clip ..

pers
" da linha. Miami-Buenos

Aires passarão a fazer escala

naquela importante cidade.
Montevidéu foi servida' pela
referida empresa de 1930 a

1938 quando as viagens da
mesma linha eram operadas
'com hidro-aviões. Substituidas
essas aeronaves pelos "clip
pers

"

terrestres, as' escalas na

metrópole uruguaia tiveram de
ser temporáriamente suspen-

: sas, em virtude de não se en

contrar o aeroporto da cidade
'em condições para as opera-
ções de aterragem e decola- ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ..

gemo Removidas, porém, essas THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE

deficiencias, a capital do vizi-

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

nho país voltou à participar ,

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
; da grande rêde aeroviária pau- COMPANHIA DE SEGUROS '!SAGRES"

americana que, assim, abran- Representante: L. ALMEIDA

gerá todas as capitais e muitas Rua Vidal Ramos. 19
.

outras cidades do continente.' ••••••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

PRIMEIRA PARTE

GRAMÁTICA MUS1CAL ou PRIMEIROS ELEMENTOS
Esta primeira parte consta de 21 lições

SEGUNDA PARTE

APERfEiÇOAMENTO DOS ESTUDOS
da teoria musical, solfejes, exercícios para a voz, estudo de piano;
violino, violão e bandolim, na forma mais prática, clara e ef'icien

te, ao alcance de qualquer pessôa que saiba ler.
Esta parte consta de 43 lições.

TItRCRIRA PARTR

TRATADO DE HARMONIA
Resumido na forma mais prática e clara.

Esta parte consta de 20 lições.

Para pedidos de intorrneções e prospêctos hem
como para aquisição de métodos, tratados, papel
de rnúsica, cordas, ius·trumentos, músicas popula
res e clássicas, dtseos, harmonização e oeques'tracâo
de músicas, redação e revisão de versos, orientação
artística para qualquer trabalho, defesa de di-

reitos autorais, dirijam-se à

ORGINIZACÃO 8ft·aStUIR. DE D1fUsio CULTURal
Rua- D. José de Ba1'ros, 337 - 6.° ando - 5/61'0-11- 5. PAULO
������

u. J. 8.
--.-._--

"TRIDALTEX··

Praça da Sé 371 • 2.° andar
,Caixa 2624 Tel. 2-3080
Telegr.: "MArCO" . S. PAULO

SE��AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos halcões da

Casa SANTA.
.

ROSA

Sl\ �GTT }1��(' )1__

Contém oi,to el�ento, tênko5

Fôsforo, Câlciot Vanadato e

Al"seníato de
Sódío. etc.

\

Os Pálidos; 'DepRupt>rnàui:!,
Esgotados. Anêmlcos,

Magros, Mães Que Crtsm,
Çrranças Raqutucas rece
berão a tonificação gerliJ

do organismo com fi

nal".

� �

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na.

A SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano.12

I

Nio tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu am.l..
zo t não merece tua estima ••
tnldor da P.'trla. (L. :Q. �.)_. J

a produção da WestinghoDse
Washington - (Inter-Americana) - Segundo declarou o

presidente da Westinghouse Electríc, sr. A. V. Robertson, a

produção dá empresa, depois da guerra, será muito maior do.
que a dos anos que a precederam. Talvez haja um encarecimen-IIto de 25'ir sôbre os preços de antes da guerra, mas os novos

preços não devem ser considerados muito elevados, tendo-se

Iem vista que a receita nacional será de perto de 125 bilhões de
dólares, depois da guerra, o que assegurará um razoavel pe
ríodo de. prosperidade e um bom nível de vida a todos os ame-

ricanos. :-._� �__�� �"':'"�._
. ...,__

Produção de aviões BlENORRIGIA
Washington - (Inter-Ame- e males das

ricana) - A produção de VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
aviões durante o mês dê abril, Um tratamento poderoso das molEstia.

.

d d.. vi.. urinárias (amboe 08 aexos) e das
decaiu para 8.343, tendo SI o doença. doo Rio. e Bexiga, é realizado

1 d março O record eficazmente pelo OXYL. que por meio
a cança 0., em, de sai. extremamente solúveis age dire-
de 9.118, conforme acaba de tamente na uretra. Não ofende o estô-

mago, auxilia a extinção dos corrimentoa
anunciar a Junta de Producão aKúdos ou crônicos em ambos os sexos.

de Guerra. O vice-presídente evitando todas consequências, como dores
nas pernas, tornozelos inchados, perda do

da Junta, Sr. Wilson, justificou vigor, reumatismo, pontad... , tonteiras,
olhos empapuçados, incontínênci.. na uri-

essa dímínuíção, dizendo ,que na. acidês, ardênci•• perturbações na be-

I as tábrícas tinham atendido a xiga. Nio encontrando nas Farmáci.. e
� Drogarias, escreva ao Depositário. Caixa

II todos pedidos feitos pelo govêr- PoetaI 1874 - Sio Paulo.

no. "Hoje temos todos os aviões MODO Dl USAR NA lUlA

Ide que necessitamos e a média t.�!. '1da nossa produção é, exata- - --- -

mente a que havíamos plane-
pjado, para o prosseguimento erdas aéreas

desta guerra, até a vitória fi-
Supremo Quar.tel General

Aliado, :� (U. P.) -Informa
se que as perdas aéreas alia
das nos primeiros sete dias da
invasão foram de . 554 apare
lhos, dos quais 139 bombardei
ros médios e caças-bombardei
ros. As perdas aéreas inimigas
em combates aéreos foram de
396 aparelhos. Segundo se

acrescentou, essas perdas cor

respondem a 1 70 do total das
sortidas realizadas.

Despesas de
gU6rra
Washington! - (Inter-Ame

ricana) - As despesas de

guerra dos Estados Unidos, du
rante o mês de abril último,
atingiram a cifra de 7.346

1milhões de dólares, o terceiro
mês em valor quanto aos gas
tos até aqui feitos, informa o

Tesouro. Esse total representa i
uma quéda de 400 milhões das

Idespesas de março e de 200 mi
lhões das de novembro do ano �������������
passado. As despesas diárias,
durante abril ultimo, foram,
em média, de 293 milhões de

dólares, contra 300 milhões em

fevereiro e 286 milhões em

_______________________________________________________________________________ março.

Diariamente recebemos novídaces
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continuam a ser varridos 08 nipônicos
KANDY, 18 (U. P.) .aa 'CONTINUAM A SER EXPULSOS DA ZONA DE KOHIMA OS INVASORES JAPONESES, QUE NÃO
CONSEGUEM MAIS FIRMAR-SE EM NOVAS POSIÇõES, DEVIDO À TENAZ CONTRA-OFENSIVA DAS FôRÇAS ALIADAS.
DURANTE A JORNADA PASSADA, AS }�ÔRÇAS BRITÂNICAS OCUPARAM KHUZANA A 5 KMS. AO SUL DE KIMBMA NO

CAMINHO DE JASSAMI.

Londres, 18. (U. P.), - O' co- Em Santos
mando das fôrcas aéreas nor

te-americanas �informou que,
no, dia de ontem, 6 aeródromos Em B. Horizonte
inimigos, situados ao sul da América 4 x Vila Nova Z.

Normândia, na área de Paris
e sul de Boulognes foram vío- foram entregues as medalhas
lentamente bombardeados. ca-I Na séde da �.C.D.. foram entre

ças Mustangs Lightninghs e gu,:_s. on.tem. as. !O hora, da ma-

.

'
r nha. dOIS belos Jogos de medalheS'

O i n t er-ven i or Ne,êu Ramos entre os sr-s R'lUl, dp, Góes. Jo.é Augusto. Durval LopEs e Tpunderb?lts escoltaram os

Ide ouro. à direção do AV,aí F.C.
Geraldo Dias, direbres da C,h. Interna:ional de Seguros, bombardeíros pesados. Essa que, nos anos' de 42 e 43. obteve

. . ,.' . ,. operação foi obstaculizada pe- o título de Campeão do Estado.
RIO (Especial) - O seguro catarmense,

A

o emmente InleJ:- p2�lCnOu o� �eus fichários, ar- 1 ás condições atmosféri- A distribuição das medalhas aos

constitue uma das preocupa- ventar Nereu Ramos aprovei .. quivo e gráficos, demonstran-
as m

1 r sen d
J

n S
defensores azurras, far-se-á em

. .. -

t tou o ensêi d t' d rsít d
.

d
cas e pe a peca e uven di' - d t sções da cívilízaçao con empo- ou o ensejo e sua es ana na. 0, a propoSI o e tu o o .

�
.

c, es a emana.

ranea valendo como índice ·da Capital Federal para conhecer'maior interêsse e a compre�n- temamSo cboOmmboaermdeIrOeJ.OoldleeVaadaOre� t Ades remadotresb�amfPeões dostci-'. '.

1
. -

d I -

itid d
r o p g p a os anos. am em. oram en 1'e-

cultura dos pov�s. �ntre no�,' ma�s � g:rmas or�'alJ-Iz�ç(lCS e! sao III I a o, problema do �e� lhos ara vôo ce o. I gue· ricas medalhas.

uma das orgamzaçoes mais assistência e preoiâência. Este-: çuro entre nos. As tmpressoes
p g O .Estado Esportivo envia os me-

perfeitas e idôneas, que trata! ve em demorada visita à Com- reveladas por S. Excia. foram M t
recidos parabens ao Avaí e a�s'

do comércio segurador em todo I panhia Internacional de segn- as mais lisongeiras sensibili- O r o um remadores. esp�rand� que conb-

,
• I •

), nuem sempre a Incenbvar o espor-
O país, e a Comparihia Inter- ros, apreciando t.�dOS os deta- za_n�o, profundamente, os .ac maj·or general te de nossa terra.

nacional de Seguros. Esse ra- lhes de seu tunclonamento. minístradores da Companhia. ,..

mo de atividades requer, en- O conhecido h'omem de' go- Ao Chefe do Executivo' Ca- Londres, 18 (U. P.) - Notí- Por' ,CaUsa de
tretanto o máximo rigor de vêrno foi alí recebido por todos tarinense prestaram os diretO-leias de Estocolmo, obtidas em Natáli·a •••
organiz�ção e a mais perfeita os membros da diretoria e do res as homenagens que D. fontes alemãs, dizem que o Curitiba,. 18 (E.)!- No mu

normalidade no desenvolvi- Consêlho Fiscal. Percorreu as I Excia. bem merece, por suas major-general Fritz Witt, co- nicipio de Serro Azul, Paraná.
menta dos negócios. A Campa- dependências da empresa. Ins- altas qualidades. mandante da Décima Divisão Amadeu Bertotín assassinou.
nhia Internacional de Seguros

.

de tropas "SS" da Juventude I'três homens, que tentaram
póde ser colocada. dentr� as Passadeira de platina IDeflgnílllO-es Hitlerísta, foi morto em ação ,cortejar sua espôsa, uma cabo-

que, tanto na organização co- o Su.pre rno Tribuna Militar. p:>.r· \J no "front" da Normândia. ela de nome Natália.
intermédio do relator. ministro llJ1· hmo na exatidão de suas ope- almirante Aze'vedo_Mi1anez, julgou ,na .'tarJO a

rações, fazem jús ao aprêço a ,general d .. DII11<o.O P"'lro A'.1reho
I Rio 18 (A N.) _ O m _

,

geral. É dessas insti�uiçõ�� que Goes Mon te
í

ro ro e rece r a poasov r , .' .

lnlS

se confudem e se identificam deira de platina; por contar mais tro da Marinha designou o ca

com o interêsse público. À sua de 40 anos de bons serviços pres- : pitão de fragata Olavo de

frente se encontram pessôas ta�os. ao país. e. em particular, ao Araújo para exercer as fun-
. Ex;e�cI:o. O n:lntstro general Silva

ções de comandante do contra-
da maior respeitabilidade, alem Jumor. presldent<, daquela alta .,,' . '''.

dos conhecimentos que têm Corte de Justiça. rnoridou imedia- torpedeiro Marcilío DIas ,
o

do difícil gênero de negócios. tamente 'faze� o neces <iria expe· capitão de fragata Lobato Ai-

Basta citar os nomes de seus dien.te., �ue será enccrrn-rrh ado pelo res para exercer as funções de
Mmu.terlO do. Guerra. vice-diretor da Diretoria do

diretores: sr. Raul de Góes,
ex-secretário da Agricultura L�cr05 Pessoal da Armada e o capítao
do Estado da Paraíba; srs, Dur- extraordinários I

tenente Manoel Abud para I .

val Lopes e Geraldo Dias, no-
_

: exercer as ��nçõe� d�, imediato
mes muito conhecidos nos ,Porto Alegre, 18 (1"-. N.). da corveta JaceguaI.

.

.

A'

da Ca ital Somente nesta capital, o im-]
meIOS, econonucos p. posto sôbre "lucros extraordi-!
do pais. Entre ?S meIl_lbros do

I nários" J'á produziu 18 milhões
C Alho FIscal figura o�eu onse

"'" � 659 mil cruzeiros, assim com-

ll!lstre homem público, "r. Jo-
preendido: imposto 8 milhões

se Augusto, ex-governador de .

.
.
..' .

R G d do Norte e antigo e 736 mil; certIf�c�dos de equi-
10 ran e b pamento ou depOSIto de garan-parlamentar. t· 8 'lh- 923 '1

.

Esses nomes asseguraram,
la mI oes mI cruzeI-

desde o primeiro momento, o ros.
_

prestígio da Companhia. Têltl A B.B.(' modifica sua frequência
sido incansáveis em imprimir- Com o prefixo G. R. E.. a partir
lhe uma organização perfeita de hoje, até aviso em contrário. a

e um sentido social à sua ati- British Broadcasting Corporation
vidade crescente. irradiará. em Lo,!_dres. seu pr�
,

V'ndo ao Rio em virtude de grama em portugue_:;, �as 12.30 as
1
'.. _ I 13 horas. na freguencla de 13.375

interêsses da admIlllstraçao quilociclos. em onda de 19.m 51.

Gral. Heitor Borges
Rio, 18 (C. M.) - Segundo

comunicação recebida pelo mi
nistro, o general Heitor Bor
ges, regressou do interior do
Estado de Santa Catarina, on- ;

de fôra a serviço de inspeção
aos corpos sediados naquele
Estado, reassumindo em segui
da o seu posto de comando da

15a Região Militar e guarnição
do Estado do Paraná.

Em' visita à Companhia internacional de· Seguros
o Interventor �:e êu Ramos recebe as hcmenegens dessa grande organização,

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doencas das crianças

Laboratório de Análises

Consultas diariàmente, das
3-6 da tarde. na rua Nunes
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res.: rua Visc, Ouro Preto. 7

ue. D.N." No n. DE 1"'4 .. A<ii. PETT1'I'ATI

.4 conqUista de
Néhou

o ESTADO Esportivo
foi transferida a IOdada de
ontem

Londres, 18 (U. P.) - Tro- Em vi rtu d e do máu tc�po. não

pas de assalto estadunidenses foi re�lizada. ontem, no Estádio
em marcha através da penlnsu- da F.C.D , a sétima rodada. em

1
.

t
.

d d h que se desfrontariam Netuno x
a conquls aram a Cl a e c a-

Escola Irrt.u e tr-i c l e Figueirense x
ve de Néhou. A tomada desta Caravana do Ar. .A <;u.a.rdamos,
praça verificou-se depois de p o iz, a resolução da F.C.D., para.

uma. luta.que durou toda a noí- a determinação do data dessa ro�

te de ontem. dada.

�w-.rr.�I"V� '_ INOS subúrbios �o Rio
ele Saint-eô Sábado, à oe

í

te : Fluminense 1 x

Flamengo O. '!'Eonto de Bastarrica.
Vasco 2 x Bangú r.
P,rnérica 4 x Canto do 'Rio Z.
Madureira 3 x Eonssucesso O.

Londres, 18 (U. p'.) - As
fôrças aliadas chegaram aos

subúrbios de Saint-Lô pela zo

na norte. Esta notícia acaba de
ser irradiada pela emissora de
Berlim.

6 --aeródrômos-�
---

Em S;. Paulo
Palmeiras 5 x Portuguesa de Es

por-ta r l .

.

, Portuguesa Santista 3 x Comer-
cial 2.

•

Ipiranga 2 x S. P. R. 1.
São Paulo 9 x Santos 1.

Juverrtus 5 x labaguara 4.

Seja
..

sua proprla

��FER�E,A� '/

_-----
__
-

'n,cl'cssa a 8 cHlre 10 umHwres:

\

Reguladoi, tÕf\i<o-,
anti·doloroso, i� SAm,[
DA MULHER f;;prl':'5;eni{j
uma garantia cll� I1l)j.

Na adoles<encia, na

idade adulta, na "idade
uitica", as irre.gularida·
des no funcionamento do
.organismo acarrétam para
à mulher uma infinidade
de dore.� e contratem·

,pOSo Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

feminina.
\
I

é o remédio Q�\(; tiiiZ r;(l

nome o re�(�m'J de . Sti -." •

virtudi:5.

i\ Si\UDE DÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para evitar infecções, use Gillette!

Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma

imprudência imperdoável, pelo risco de perigosas infecções da
pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também
atingido, para passar depois ao uso de Gillette - o método hi

giênico por excelência para o barbear diário. Com Gillette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente sem o oe

rigo de infecções. Não hesite! Adquira ainda hoj� o nov� e

aperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá -lo com as le

gítimas lâminas Gillette Azul, aI
únicas rigorosamente assépticas.

GILLFTTE DAMES/rfO GOITO

E TODA GENTE SENSATA
DfVE CUIDAR MAIS DO ROSTO
OUE DO lAÇO DA GRAVATA!

Gillette
Ceix« Posta' 1797 • Rio de Janeiro

capital • reservas ................................• Cr$
CUru do balanço de 1942:

ResponsabUldades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita Cr$ 70.681.048,2,0
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
SLntstros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabtlídades .... ...• .... . ...•.........•... Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DI�TORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anisio Massorra.

Agências e sub-agêncíaa em todo o território nacional. - Sucursal no

Uruguãí. Reguladores de avar-ias nas principais cidades da América, Europa

I
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
Vende-se uma limusina marca

C � M P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39

Chevrolet 1936, com rádio, equipada Caixa Postal n. 19 - 'I'elefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
a gasogênio, em perfeito funciona-I

SUB·AGENCIAS l<JM LAGUNA. '1'TJBARÃO, T'1'AJAí, BLUME-
mento. Tratar na Casa A Capital. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

5 v•• � ��_""_••_�••"'_"'W__""4w_••__....-.r.,,,.-__._-.._w_-_................__••_-...�

Mais um refé.m para. o Reich
Londres (Por Marcel Flen- lhe serviria ainda a posse �es

ry U. J. B.) - Quando acabar sa presa de guerra que nenhum
esta guerra o mundo conhece- francês disputará certamente.
rá em toda a sua extensão iJ Se, efetivamente se realizou
miséria a trama nazista que a transferência do velho mare

colocou a França nas mãos de chal para París, no trem e1'.1

Hitler. que regressava à antiga capi-
Recentemente anunciavam tal francesa, deve ter o atual

as agências telegráficas, que :) chefe do pseudo govêrno de Vi

govêrno do Reich, visando chí, refletido amargamente sô

proteger a pessôa do. marechal bre as consequências de sua

Pétain, resolvera transferir teimosía em aferrar-se às

para París, a sede do atual go- idéias de Hitler. Deve ter pen
vêrno de Vichí. Passaria assim sado em toda a glória que des

o velho marechal à condição piu, a serviço do Reich, em

de réfem, tal como acontece a toda a miséria que derramou

Mussolini, que também aoredi- sôbre a pátária gloriosa, e

ta ou finge acreditar ser o principalmente no êrro que
chefe do govêrno italiano. praticou, supondo-que a insa-

Essas precauções não são nia política de Hitler poderia
absurdas, nem os receios da salvaI' a França.
Hitler deixam de ter funda- Nesse comboio macabro em

menta, se estudarmos a situa- que regressou a París, deve ter

ção do marechal Pétain, antes aprendido, em algumas horas

do início da guerra, no que se o que não quís compreender
refere aos entendimentos co TI em vários anos de guerras, nas

a Alemanha. lições da história e no coração
Já em 1938, um periódico de seus com,patriotas.

editado em París sob o título Estão pois, nas mesmas con

"O Grande Ocidente", puhlica- dições, Pétain e Mussolini,
va um artigo intitulado "O igualados pelas surpresas (la

Judeu-Maçon" é o grande in i- guerra, sob a proteção ímedía

migo" e o sub-título: "Que ta de Hitler, cujo poderio de

Pétain assuma o poder!". O clina vertiginosamente ao

responsável por essa publica- compasso terrível do espoucar

ção era o sr. Lucien Pemjean, das bombas de quatro tonela
diretor da Agência Prima, no- das que lOS aliados despejam
toriamente subvencionada pe- sôbre a pátria gloriosa, e

la Alemanha. O diretor-chefe Nesse rítmo destruidor, a

dessa agência, Paul Ferdonnet'l invasão do continente que ora

é o conhecido locutor da Rá- se processa, na votória aliada

dia Oficial de stuttgart, desde que se aproxima, deve sentir o

o início da guerra. Isso prova, velho marechal de França os

..apenas, que, desde 1938, Hí- primeiros sintomas da derro

tler, por intermédio de seus cada de todos os seus castelos,
assalariados, Ferdonnet e Pem- mas, no fundo, é impossivel
jean, procurava colocar Pétain que não compreenda que isso

à frente dos destinos da F'ran- tudo significa a restauração
ça. da grandesa e do poderio da

Engana-se porém, quanto França imortal. Como francês
ao valor do novo réfem que deve estremecer de orgulho �

pretende manter mais perto como cidadão deve ter a con

do Reich, afim de conservar ciência atormentada pelo re-

essa presa para futuras nego- morso .

cíações. O trunfo não lhe ser- ._••_w_ ._._............. ..-_w_..._-......__-.-.....,

'virá porque a partida já está

perdida, e o adversário já mar

cou o número de pontos neces

sários para assegurar a vitó
ria.
, Quando assim não fosse, não

CHEVROLEJ

Associação Comercial de Florianópolis Chegou a vez
(onvo(ação de Assembléia Geral htraordinária, para a de Badoglioreforma dos Estatutos

. De. acôrd� com e Que ficou resolvido em sessão da
Diretoria .. re�ahzada a 9 do corrente. convoco os srs sócios
da Asso�l.açao Comercial de �Io.rianópolis para a sessão de
Ass.embleHl G�ral Extraardínárta. a efetuar-se na séde
�oclaJ, rua Tra!�no, 13, sobrado. no pcóximo dia 23 de
)1.!-nho .de 19ltlt, as 19 horas. para o fim exclusivo de ser
discutido o . nretete dos novos Estatutos.

. NãQ ha�endo número. à hora marcada. far-se-á nova
chamade mela hora d.epols, Quando a Assembléia funcio
nara com Qualquer numero de associados.

De acôrdo com o artigo 10 dos atuais Estatutos "será
c0l1:sti�uida a Assembléia Ge.ral, sempre Que, além da
ma!orla d�s membras da

.
díreterta. estiverem reunidos

mais de vmte sucms. efetIvos ou fundadores".
Florianópolis, 10 de junho de 19ftft.

ADAUTO FREITAS. 1° secretário.
10 v.8

Nova Iorque (Pelo Conde Ni
cola Fiorenze, Exclusividade do
CEC para "O Estado") - O re
cen te fracasso do marechal Ba
dóglío ao querer formar o novo

gabinete, resultante da abdica
ção do rei Vitor Manoel, vez

corroborar tudo quanto já ha
via sido dito em relacão ao sen

timento protessado
"

pelos ita
lianos livres para com o secre
tário polítíco e militar do an

tigo "duce" italiano. Benedito
Crocce, o grande pensador ita
liano que assegura-se no mo-
mento o papel de marco políti
co e ideologico das novas gera
ções italianas, havia-se pro
nunciado oportunamente sô
bre o destino que estava reser
vado ao velho cabo de guerra
que havia merecido a confian
ça de Mussolini nos aureos

tempos do fascismo. Roma ha
via sido indicada como a con

dição para o expurgo fascista.
Roma caiu em mãos das tropas
britânicas e aliadas e Badóglio
pretendeu continuar no poder.
Os líderes da nova Itália, cor
respondendo aos ideais liber
tadores de todos

.

os italianos
recusaram servir o ex-fascista,
obrigando assim o velho ma

rechal a ass'nar a sua renun

cia e reconhecer o fracasso do
misticismo italiano. imposto
pelo regime fascista. A quéda
de Badóglío no momento em

que a Itália antevê a sua OID

pleta libertação do jugo fascis
ta e agora que as vanguardas
libertadoras anglo-aliadas pi
sam vitoriosamente o só 1 o
francês, reveste-se de excepcío
nal importância já que assume
o aspécto de completo sanea
mento no ambiente político
italiano.

Esta modelar Organização de móveis e tapeçarias
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por carta um catálogo. Despacha.
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

s. BECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAO

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SÁO PAULO

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
BoJe e amlUlbl _, a eua preferida

0r0K- ..cloa" e NtraDJrelru - HomeopaUU - PertmDartM -

Arttcoa de borracha.
GarJUl1e4o!J a exata obllt!I"YADcla ao reeelRArlo ."CIO.

PREÇOS MÓDI€OS.
1_.....-.-_·_-.-_-.-_-_·......-_-_-.-.-_-...-_·..".....-.-.._-_·.w_-.-_....- .._-.-_-_-.-_-.-_..- ......_._.�

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Séd.: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

71.6156.189,20

MACHADO &: CIA.
Agências e Representações em GerQI

Matriz: Florian6polis
RUQ João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Crescí úmo

Rua Floriano Peixoto, s/n {EdiL
Pr6prio}. Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais município.

do Estado
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As praias da Normândia, famosas . para todo o sempre
LONDRES� 18 (U. P.) --- O REI JORGE DA GRÃ-BRETANHA, APóS REGRESSAR DA NORMÂNDIA, DIRIGIU UMA MEN...

SAGEM AO GENERAL EISENHOWER. CUJO TEXTO É O SEGUINTE: "FIZ UMA VISITA À� PRAIAS DA NORMÂNDIA, AS.
QUAIS SERÃO FAMOSAS PARA TODO o SEMPRE. TUDO o QUE DIVISEI, EM MINHA VIAGEM, E SôBRE o SOLO DA'
'RANÇA, COMOVEU-ME PROFUNDAMENTE. REGRESSEI À PÁTRIA COM UM SENTIMENTO DE INTENSA ADMIRAÇÃO
POR TODOS AQUELES QUE PLANEJARAM E ORGANIZARAM TÃO VASTO PROJETO E PELA V A L E N T E E FELIZ�
EXECUÇÃO DO "PLANO EM TODAS AS SUAS VARIADAS FASES� POR TODOS AQUELES AGORA EMPENHADOS NESTA

GRANDE BATALHA. GEORGE VI" �

ForaR1 demitidas as duas funcionárias respons'áveís'
,

lIa
autopsia que o falecimento,Rio, (O Estado) __!_ O Depar- se dera em consequência de in-1tro, Eponina Machado Leítãn.

tamento de Saúde Escolar vem toxicação por quenopódio, que Ribeiro e Flausina Pinto dos;.
de esclarecer devidamente a era a base do medicamento em ISantos.dolorosa morte dl? colegial Os- questão.. _ .

. Por proposta do coronel Jo
valdo Gomes da Silva, aluno da A comissao designada para! nas Correia, foram as rererí.

I d F- I JI\ d-II Escola Chile, o qual após tomar o inquérito apurou que a morte !das funcionárias demitidas pe-

esmagamen O a ln an la um vermífugo, ministrado no da criança foi provocada por 110 prefeito, sem prejuizo do in-
, -

h
.

11 G Distrito Médíco-Pedagógi- engano na dosagem das drogas, quérito policial que foi instau-
MOS'COt�' 1�. (�. �)

-

ts .força�.russ.as esi!'? l�n�d�ar� � co, faleceu no Hospital Getúlio e cuja responsabilidade coube' rado na delegacia do 210 dís
PfL:�a aru iga In a anner ell� e ipurt, na .m an I?" .

e
Vargas ficando constatado pe- às funcionárias daquele Cen- trito.

pOIS de se terem lançado atraves da segunda linha prtncipal '
. ----' _

das defesas da Carélia. Os soviéticos encontram-se a menos de
40 kms. de Viipuri. Espera-se que as fôrças terrestres, em co

nexão com os navios da esquadra russa, que dão apôio ao lon

go do litoral, cheguem em breve aos subúrbios do importan
tíssimo porto de Viipuri. Os observadores soviéticos acreditam
em que, conquanto a linha Mannerheim tenha sido recons

truida pela organização alemã Todt, não será difícil quebrá-la, I
em vista de os russos já terem reduzido as mesmas fortifica

ções, medtante concentrações de artilharia.
MOSCOU, 18 (U. P.) - As fôrças do general Govorov

avançaram mais 14 kms. durante a jornada passada destruindo

Importantes .postções fort.ífioadas finlandesas. Informações
oficiais salientam que os russos já se encontram a cerca de 40

:���I�t� ��i����a�:v;!�����,t���:a��ece��;ô�;ato���icé�i�::� "OS mortos precisa0] ser lembradôs IPraças condenadas
d h b ítadas _

O ministro da Marinha revo-
es aI.

Porto Alegre, 18 (A. N.) - Na sua reunião de ontem a gou o aviso 1.527, sôbre praças

O
•

a-o o seu dooquerque Associação Riograndense de Imprensa resolveu mandar ins- condenadas em face do novo'

S DaZIS pagar ( »
crever em uma placa de bronze, para figurar na "Casa do Jor- Código Penal Militar, que subs

Londres, 19 (U· P.) - 4,0 mil soldados nazistas
A fO�'bm. cercados nalista Gaucho", prestes a ser concluida, o nome de todos os tituiu o de 1891. A exclusão do

pelas �ôrças aliadas, na. p.e�lnsula de Che�burgo. O cerco fOl efetuado profissionais da nossa imprensa, já falecidos. praças condenadas pela Justiçapelas rropas da Nona Díviado norte·amerlcana, que atravessaram a

'1'
-

d 1 1 '

península e chegaram à costa ocidental, nos arredores de Barneville- �I ítar �u nao, ec ara aAqu� e

Sur-Mer. Os soldados aliados tiveram de sustentar violenta luta com O desembarque em Elba titular, tíca, em consequencia,
fôrças Je tanques nazistas', que procuravam a todo custo manter subordinada às norn1as do r�-
aberto o cor_:edor de ,:_scape. Nos meios bem infor�ados" c:credita.se Roma, 18 (U. P.) _ Tropas francesas, sob o comando do tertdo Código, sem excluir 3.,
que os alemaes tentarao evacuar suas tropas por Vl,a rnor-ít írno, Con-

'b'l'd d f d t _.

sidera-se. entretanto, impraticável essa evacuação, pois os aliados general De Tassigny, conforme já comunicamos, desembarca- pOSSl lia � em ace .a na li
I

dominam completamente toda a zona marítima da cesta invadida ram na ilha de Elba; situada entre a Córsega e o território ita- reza do crrme cometido, da.
pelos soldados de Eisenhower. Outros despachos autorizados adiantam liano. Informações autorizadas salientam que as fôrças inva- ação disciplinar concomítant-,

'

que as fôrças aliadas continuam combatendo intensamente. na dir�: soras e a guarnição nazista estão empenhadas em furioso com- de acôrdo com o Estatuto dos
ção de Saint-Lô. Ao que parece, os combatentes norte-amerlcanos Ja , f' '1' R 1 t D' i--
se encontram a menos de 9 quilômetros daquele importante entron- bate. Os mais recentes despachos acrescentam que as orças MI ítares, egu amen o ISC

camento da península de Contentin. atacantes comseguírarn estabelecer cabeças-de-ponte e estão plinar para a Armada e Regu-
avançando na direção do interior da ilha apesar da tenaz re- lamento para o Corpo do.'

sistência oposta pelo inimigo. Pessoal Subalterno. Cabe à
Diretoria do Pessoal examinar'
cada caso de condenação de

praça e sugerir as provídên-:
cias para o cumprimento do'

que se determinar no item
anterior.

_Florianópolis, 19 de lunho de 1944

o

De 500 milhões

Um «interventor» paulista ou carioca
RIO, 18 (A. N.) - Um vespertino local noticía que, pos

sivelmente, o ministro da Educação, em virtude da exoneração
do professor Raul Moreira, diretor da Faculdade de Medicina
de Pôrto Alegre, nomeie para aquele estabelecimento um in
terventor, que deverá ser um professor paulista ou carioca.

Matança de três mil judeus
Londres, 18 (U. P.) - A Perezin, nas margens do Elba,

"British Broadcasting Corpo- em setembro do ano passado, e

ration", em transmissão dirigi- foram massacrados no dia 7 de
da à Europa, disse que not'í�i8:s março de 1�44., _

recebidas em Londres nos últi- As autondades alemas da
mos dias anunciavam que as Checoeslováquia e seus subor
autoridades alemães na. Che- dínados devem saber que com

coeslováquia ordenaram a ma- pleta informação acêrca dêsse

OU
-

I tança de 3.000 judeus checoes- massacre foi recebida em Lon

S «r�'.I0SqUltoS)) atacam Ber im lovacos. dres e que todos os responsá
'Os judeus foram transporta- veis, desde os chefes até os su-

E O Rio é atacado por mosquitos dos para Birkenan, para o an- bordinados, serão oportuna-
RIO, 18 (C. M.) - O Rio, a Cidade Maravilhosa, sem se tígc-campo de concentração de mente julgados.

,

aperceberem disto as autoridades sanitárias, de há muito foi -

Invadido pelos mosquitos. Em diferentes pontos do Distrito Tonelada"s de bombas soJl\bre o Japa-o Enc.on!rau.doFederal êles fizeram as suas concentrações, de onde realizam
�

os ataques contra a população indefesa. Esquadrilhas e esqua- De um escalão da 20a fôrça' "mais completo êxito". E afír- reslstencI8
dl"i�has. operam du:aJUt� � n?ite em 'todos o� .bairros, �endo 0S aérea no ocidente da China, 18 maram que a operação serviu Roma, 18 (U. P.) _ Ofícial-:
mais vIgorosos. e írresístíveís os que se miciam partmdo <Ia (Por Walter Rundle, da U. P.) de aviso aos japoneses, de que m t foi divulgado que 0&"b d "d C b ,- .

1 d
.

en e
ca eça- e-praia e opaca ana.

- Uma poderosa força de "Su- o coraçao índustría e seu im- franceses estão encontrando.Essa zona chic da cidade está infestada de pernilongos e per-Fortalezas", que realizou o pério está sujeito ao mesmo ti- alguma resistência alemã na
os seu_s habitantes pensam que não têm para quem apelar. mais longo vôo da história da po de destruição sistemática ilha de Elba. O mesmo comu-

Nao estamos longe de pensar também assim, porque a aviação, despejou toneladas de contra Ruhr. As "Super-Forta- nicado dá conta de que a ilha,
grit3;_ contra ��ses. incômodos vísítanres noturnos �ã.o é de hoje b?mbas alt.amen!e �xp.losivas l�zas:' atearan: gigantesco in-

I de Píanosa foi ocupada, .

e até agora jamais houve quem pudesse dar notícia de qual- sobre as usmas siderúrgicas de cêndio nas usmas de ferro e'
.

quer providência contra êles tomada. Yawata, centro produtor japo- aço mais importantes do impé- Ataque britâniéo
nês. Ao regressar, os tripulan- rio nipônico, cujas "cokerias" e Londres, 18 (U. P.) - Anun-:

Para 1 bilhão tes das máquinas norte-ameri-raltos
fornos produzem um da-se que os britânicos ata

canas des�reveram com _júbilo quinto d� todo o aço utilizado' caram, sexta-feira �ltima e sá-
RIO, 18 (A. N.) - O presidente da República assinou de- que o "raId" se revestIU do pelo Japao. bado o norte e nordeste de Cau-

ereto-lei, autorizando a Companhia Siderúrg ica Nacional a ele-
. mont, conseguindo êxito nessa

var seu capital de 500 milhões de cruzeiros para um bilhão de Agradeel-mento e M issa oper
..

ação.
cruzeiros, devendo o aumento ser dividido em ações ordinárias .-------------

do valor de 200 cruzeiros, assegurada aos. atuais acionistas a Alem de Tt...rol-preterêncía para subscrição proporcional. José Vieira de Oliveira e família agra- U
decem a tôdas as pessoas que l.hes en- Roma, 18 (U. P.) - Prosse-
viaram pêsarn es pelo falecimento de sua gue, em todos os setores a luta.
inesquecível ;CATARINA KULK, DE OLI- da Itália, o avanço das fôrças:

VEIRA às que mandaram flôres para o féretro e o aliadas, na direção do norte.
acompanharam até sua morada tierradeira. Aproveitam Informações oficiais indicam
o ensêjo para convidar a todos para a missa de 7° dia, que as fôrças anglo-ameríca
que será rezada quarta-feira, dia 21, às 7.30 horas, l"la :nas"avançam já além de TerJÚ:;,."
eapela de S. Luiz (Pedra Crande·). 2 v. 1 tendo ocupado Trevi.

É U1JU OOENÇA
llUITO PERIG,OSA
P.l1U .t J'üILIA
lil PA1A Â L\ÇÃ
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